Geachte ondernemer,
Wat een moeilijke tijd is dit. Wij zien de laatste weken legere winkelstraten in onze binnenstad.
Dinsdagavond werd duidelijk dat de aangescherpte coronamaatregelen nog niet voorbij zijn. Dat de
horeca nog langer dicht moet blijven, zal ook de komende tijd effect hebben op het winkelen. Na de
eerste lock down dit voorjaar wisten toeristen en dagjesmensen Goes nog goed te vinden, maar met
code rood voor Nederland zullen de toeristen de komende tijd ook veel wegblijven. Al met al een
enorme tegenslag voor iedereen.
Qua besmettingsgraad steekt Zeeland goed af bij de rest van Nederland. Laten we dit volhouden
zodat we positief in het nieuws blijven komen. Veiligheid heeft prioriteit om verdere beperkende
maatregelen te voorkomen.
We hopen met u dat de maatregelen heel snel effect hebben. Wij houden in de tussentijd nauw
contact met het bestuur van het OOG, het OCG en de KHN Goes en zullen ook af en toe individuele
ondernemers benaderen om te vragen hoe het gaat.
We kunnen ons voorstellen dat u voor de gemeente Goes vragen, opmerkingen of suggesties heeft.
Dit zijn de contactpersonen waarbij u terecht kunt:
-

Carolien Eijkelenboom, binnenstadsmanager, tel 06 26 52 61 67, email
c.eijkelenboom@goes.nl
Nicole Hundersmarck afdeling Dienstverlening (o.a. vergunningen terrasuitbreiding), tel
0113-249 862, email n.hundersmarck@goes.nl.
Tom de Koning en Albert Boonman, team Marketing & Evenementen tel. 06 40 68 47 40,
email t.de.koning@goes.nl en tel. 06 40 45 60 85, email a.boonman@goes.nl

Wilt u graag persoonlijk iets aan een van de collegeleden kwijt? Maakt u dan gerust een (bel)afspraak
met burgemeester Margo Mulder of wethouder Cees Pille (o.a. binnenstad). Dit kan via ons
secretariaat tel. 0113-249 605 of 249 607. U kunt ook mailen: m.mulder@goes.nl en c.pille@goes.nl.
Kijkt u voor meer informatie ook op www.goes.nl/ondernemers.
Wij wensen u veel sterkte de komende tijd!

Hartelijke groet,
Burgemeester en wethouders
Mr. H.E. Schild en

Drs. M. Mulder MSc
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